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RESOLVE:

Ar't. I". A partir das 12hOO do dia 30-8-2016 serú implantado o

Sistema Processo Judicial Eletrônieo-PJe na I" e 2' Varas da Comarca de JuÍna.
A,'t. 2". A utilização da plataforma eletrônica para distribuição dc

novas ações serú obrigatória a partir das 12hOOdo dia 12-9-2016.
Panlgrafo

Único.

rica

advindas de processos I1sicos deverão. obrigatoriamente.
f\r't.

ressalvflda

que

as cartas

precatórias

tramitar fisicamente.

3". As ações protocoladas de lorma tlsica até as 12hOOdo dia

12-9-2016, incluindo seus incidentes, tramitarão de forma tlsica até seu arquivmnento.
Art. 4". Os processos que forem protocolados de forma Jisica a
partir das 12hOO do dia 12-9-20 I6 não serão distribuídos,

ressalvados as Cartas Precatórias

descrita no parágral0 único do artigo 2° desta Portaria.
~I". A Diretoria do Foro intimará a parte autora. por publicação no
DJE, para que promova a retirada do processo não distribuído. no prazo de até quarenta e cinco
dias.
~2". Transcorrido

o prazo de devolução dos documentos.

estcs

serão descartados.
Art.

5".

Os

mandados

expedidos

serão

cncaminhados

eletronicamente à Central de Mandados.
A ,'I. 6". Os casos não disciplinados

na presente Portaria serão

resolvidos pelo Comitê Gestor do Processo Judicial Eletrônico no Estado de Mato Grosso.
A"t. 7". Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
P.R. Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de julho de 20 I6.

